












































Приложение №1 по чл. 3 ал. 3 от БКТД 
 
 
Рег.№ ......... от..................................... г. 
 

Подадено при  
 

......................................................... 
 

 

 

(попълва се след подаване на Заявлението) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за присъединяване към Браншовия колективен трудов договор 
на работещите в системата на Селскостопанска академия 

или за присъединяване като пълноправен синдикален член 
 
Днес,..............................г.в гр./с............................................................................................... , 
долуподписаният/та ..................................................................................................................... 
на длъжност ........................................................................................................................ 
в звено ...................................................................................................... в системата на ССА, 
 

□ желая да се присъединя към БКТД 2021 и да ползвам придобивките, договорени 
от Синдикатите в полза на работещите хора – за което се задължавам да платя 
две присъединителни вноски по 14% всяка от работната ми заплата, съответно за 
първата и за втората година от двугодишния срок на договора; 

 или 

□ желая да бъда вписан/а като член в синдикалната организация на 
..................................... 
         (КНСБ или КТ „Подкрепа“) 
и да ползвам договорените придобивки – без да дължа присъединителна 
вноска. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението влиза в сила след постъпване в пълен размер на 
дължимата първа, съответно втора вноска за присъединяване, но не по-късно от един 
месец от подаване на заявлението и не по-късно от един месец след започване на 
втората година от двугодишния срок на договора; респективно след вписване като 
член в избраната синдикална организация-страна по БКТД 2021-2023. 
 
ЗАЯВИТЕЛ: 
............................................................................................................................................. 
  (саморъчен подпис) 
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Приложение  2 – БКТД 2021-2023     
/съгл. чл. 3 ал. /5/                                                                                 

 

ПРАВИЛА 

за работа на Съвета за социално сътрудничество в системата на 
Селскостопанска академия 

I. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Правилата за работа на Съвета за социално сътрудничество в системата 
на ССА са разработени на основание чл.3 от Кодекса на труда. 

Чл. 2. Настоящите правила формулират принципите, технологията и 
процедурите, по които се осъществява партньорството в Съвета за социално 
сътрудничество в системата на аграрната наука. 

Чл. 3. Съветът е орган за осъществяване на координация и консултации при 
решаване на въпросите за трудовите и осигурителните отношения за работещите 
в системата на ССА. 

II. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА 
СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Чл. 4. /1/ Страни в съвета 

1. Организациите на синдикатите в системата на ССА, признати за 
представителни на национално равнище 

2. Ръководството на ССА, в качеството му на работодател. 

/1/ Представителите на страните участници в съвета се легитимират 
съответно: 

- Синдикати – удостоверение от съответната федерация (синдикат), с което 
те удостоверяват, че синдикалните организации в системата на ССА са 
легитимни; 

- Работодателя – заповед на министъра. 

/2/ Представителите на страните в съвета да бъдат писмено упълномощени от 
своите ръководства. 

Чл. 5. /1/ Съставът на съвета се формира, съгласно чл. 3  б от Кодекса на 
труда. Участниците в съвета са четирима представители на синдикатите - 
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съответни по двама от ФНСЗ – КНСБ и НФТИНИ -КТ „Подкрепа” - и четирима 
представители на работодателя. 

/2/ Всяка страна има право на един глас – работодател, синдикати. 

Чл. 6. Съветът за социално сътрудничество избира председател и секретар от 
една от страните на ротационен принцип за срок от една година. 

Чл. 7. /1/ Съветът се обслужва от секретар, който осигурява организацията на 
дейността, техническото и административното обслужване. 

/2/ Протоколите и решенията на съвета се оформят от секретаря, след 
провеждане на заседанието и подписани от участниците се изпращат на 
съответните органи и заинтересовани страни в срок от пет работни дни. 

Чл. 8. /1/ Съветът за социално сътрудничество провежда редовни заседания 
по утвърден от участниците график. Секретарят на съвета уведомява 
участниците за мястото, датата и часа на провеждане на заседанието и им 
осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане въпроси 
най-малко три дни преди заседанието. Вносителят на материалите се задължава 
да ги заведе при секретаря и предостави по един екземпляр за всички участници. 

/2/ Актуални въпроси могат да се разглеждат и без да са оповестени 
предварително, ако за това има съгласие от страна на всички участници в 
заседанието. 

/3/ Секретарят на съвета осъществява контрол по изпълнението на графика и 
докладва в началото на всяко тримесечие за неговото изпълнение. 

Чл. 9. /1/ Заседанията на съвета са редовни, когато на тях присъства поне по 
един представител на всяка от страните, при положение, че всички участници са 
били предварително уведомени за заседанието и запознати с проекта на дневен 
ред. 

/2/ При отсъствие на вносителя, материалът не се преглежда. 

Чл. 10. Съветът е постоянно действащ орган, който провежда заседанията си 
най-малко два пъти на три месеца. При необходимост съветът може да провежда 
и извънредни заседания. 

Чл. 11. /1/ На заседанията могат да присъстват по отделни въпроси не повече 
от двама експерти за всеки от участниците. 

/2/ При съгласие на участниците в съвета могат да се поканят и 
представители на съответните институти или  научни  центрове, когато се 
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разглеждат конкретни проблеми, свързани с тяхната дейност, след представяне 
на протокол от техния съвет.  

Чл. 12. Съветът може да взима решения за създаване на временни структури 
за разработване и решаване на специфични въпроси на ССА. 

Чл. 13. /1/ Съветът приема решения по обсъжданите проблеми при наличието 
на консенсус на всички страни в заседанието. 

/2/ Съветът се ръководи от решенията на Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество, които имат задължителен характер за него. 

Чл. 14. На заседанията на съвета се води протокол. Той се подписва от 
представителите на съответните участници. 

Чл. 15. При постигнати решения с консенсус, всеки от  участниците в съвета 
се придържа към тях и предприема действия за изпълнение на договореностите в 
рамките на своите правомощия. 

Чл. 16. /1/ При непостигане на консенсус по обсъжданите въпроси, 
съображенията на страните се оформят като особено мнение в протокола с 
посочване на мотивите за неподписването и позициите на организацията. 

/2/ Председателят на съветът за социално сътрудничество в този случай внася 
протокола за разглеждане и вземане на решение от Отрасловия съвет за 
социално сътрудничество на МЗГ. 

/3/ До внасяне на протокола за разглеждане в Отрасловия съвет за социално 
сътрудничество всяка от страните запазва своето право да действа за постигане 
на споразумение. 

Чл. 17. Настоящите правила определят основните принципи за работата на 
съвета за социално сътрудничество в системата на ССА. 

Чл. 18. Страните поемат задължението добросъвестно и точно да огласяват 
дейността на съвета. 

Чл. 19. Настоящите правила влизат в сила от датата на приемането им. 

Чл. 20. Измененията в правилата се извършват след споразумение на 
страните. 

 

Работодател:       Синдикати: 
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